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ESTTARTÁS A M UNKÁNÁL. Ez igen 
fontos, mondhatnék életbe vágó kérdés 
szakmánkban, melylyel, sajnos, a leg
több szedő egyáltalán nem törődik s a 
helyett, hogy a keze alá adott tanonczra 

kellőkép ügyelne, maga is rossz példával szolgál, 
a mennyiben léhán, lomhán, keresztberakott lábak
kal, ide-oda dülöngélve áll szekrénye előtt, ügyet 
sem vetve az ebből keletkezhető hátrányokra, melyek 
idővel károsan megboszulják magukat.

Hogy is álljunk tehát a szekrényhez? Egyenesen, 
összetett sarkokkal, de ne feszesen, m ert a feszes 
állás az izmok fejlődésére káros; álljunk könnyedén, 
a nélkül azonban, hogy a test súlyát hol az egyik, 
hol a másik lábra nehezítenék az által, hogy a másikat 
pihentetjük. M ert mig az egyik láb látszólag pihen, 
a másikat gyengítjük; ez által a lábak reszketegek 
lesznek, a fejlődés satnyul, és ez az oka, hogy a 
legtöbb szedő vagy befelé hajló X-lábakkal, vagy 
görbe, lőcslábakkal bir.

Sohasem szabad az egyik lábat fölemelt hely
zetben tartani, valamely ládafiókra tenni vagy hason
lóra. M ert mindkét lábunk egyenlően kihasználva, 
könnyebben megbirja testünk súlyát.

A szedés. Már most, mondjuk, ott állunk a szek
rénynél, szabályos testtartással, a reánk felügyelő 
szedő kezünkbe adja a szedősorzót és kéziratot
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(jó szedő sohasem ad kezdő tanoncznak, ki a szek
rényt még alig ismeri, osztani valót; a szekrényt 
voltaképpen szedés közben tanuljuk meg alaposan); 
— az első fogás (Griff) oly kéjes érzésű, hisz ez az 
első fogás kihat egész jövőnkre. Ha gondos kéz és 
lelkiism eretes szem figyel a serdülő ifjúra, már az 
első órában tisztában van a tanoncz tulajdonságai
val, lelki állapotával; ha kapkodó, ideges, izgékony, 
kötelessége nyugodtan bevezetni a szedés alapjába 
s több gondot kell reá fordítani, mint a nyugodtabb, 
higgadtabb lelkületűre.

A kézirat olvasása; a betűk fogása. A szedésre 
visszatérve, el kell olvasnunk a kézirat első mon
datát; minden figyelmünknek csak a kézirat és a 
szekrény közt szabad kalandozni, s egyenletes, előre 
kiszemelt fogással, könnyedén vigyük a betűket a 
szedősorzóba, minden forgatás, tapogatás nélkül, mert 
a mondatot elolvasva, már ki kell szemelnünk az első 
betűt, a melyet kézbe veszünk olyképpen, hogy az 
bevágással (szignaturával) fölfelé, rendesen továbbít
ható legyen, a balkezünkkel előbbre vitt szedősorzóba.

A betűvágás (szignatura). A szignatura a betűkön 
levő sarkos vagy gömbölyű bevágás. Minden betű
fajnak m ás-m ás szignaturája szokott lenni, hogy 
egyik a másiktől könnyebben megkülönböztethető 
legyen és voltaképpen arra szolgál, hogy a betűt 
könnyen vezethessük a szedősorzóba.

Ha kora ifjúságunkban megszokjuk a betűfor
gatást, az ide-oda kapkodást, soha arról le nem szo
kunk, bármilyen bántó legyen is az életünk folyamán. 
Különben nézzünk körül és tapasztaljunk. Az egyik 
szedő mintha aludnék, oly nyugodtan viszi a betűket 
az alakítandó sorba, azt hinnők: „szegény, mily lassú 
szedő!“ a másik kapkod, kézzel-lábbal fárad, csurog 
róla a verejték, úgy kimerül, s ha eljön a szom bat: 
mit látunk? az alvónak hitt fizetéskor negyven koro
nákat csúsztat zsebébe s egy csöpp fáradtság nem 
látszik ra jta ; az izgó-mozgó, hadonászó, rossz szo- 
kásu szedő pedig legtöbb esetben keveset is keres, 
rossz szedő is ; kivétel azért van, de a tapasztalat 
eddig ezt a képet mutatta.

Tanulság: hogy nyugodt munkával nem fáradunk, 
testünket nem csigázzuk el, m iga kapkodással, ideges 
betű forgatással kim erülünk s nevetségessé is tesz-
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szűk  magunkat. Szokjuk meg tehát az egyenletes, 
nyugodt fogást.

Különösen előnyös az, ha megszokjuk a kéziratot 
mondatonkint olvasni. Mert ha egy mondatot el
olvasunk, annak értelmével tisztába jövünk, tudjuk, 
hová kell tennünk az írásje leket: a vesszőt, pontot, 
pontosvesszőt, a kettőspontot, elválasztójelet (divizt), 
gondolat-, pihentetőjelet (minust), kérdő-, hiány-avagy 
fölkiáltójelet, idéző- vagy zárjelet — s a m ellett nem 
kell a szemnek folyton tornát végezni a szekrény 
és kézirat közt, jobban szemügyre vehetvén ez által 
a rekeszekben a szedendő betűket. Ha egy sor tel
jes (a kizárásról később tárgyalunk), azt átolvassuk 
s az esetleges hibákat kijavítjuk.

Az osztás. Hogy minél kevesebb hibával szedjünk, 
különös gondot kell fordítanunk a szekrény meg
osztására.

A rekeszek tisztántartása. Az egyes rekeszek m in
denkor tisztán tartandók; minden fölösleges anyag
nak a szekrénybe rakása mellőzendő; a zárkák (Aus- 
schliessung) szétválasztása nagy figyelmet igényel.

Az osztandó szedés kezelése. Soha nagy griffet ne 
vegyünk; keskeny alaknál elegendő 20—25 sort, 
szélesnél 10—12 sort kézbe venni. Mert ha nagy 
griffet veszünk, a mellett, hogy kezünk nagyon fárad, 
reszketeg lesz, el nem kerülhetjük azt, hogy annak 
széle le ne essék, mert nincs meg a kellő tartása 
a kéznek, s ez legtöbbször már olyankor történik 
meg, a mikor a szekrénynél állunk; így az elváló 
betűk a szekrény alsó rekeszeibe esnek s ezáltal kép
ződik az úgynevezett összefisselés. Fontos továbbá 
az, hogy festékes, poros szedést ne oszszunk a szek
rénybe; mindig tisztítsuk meg előbb s csak úgy fog
junk az osztáshoz. Ha törött zárkát vagy betűt talá
lunk, rögtön selejtezzük azokat ki. A betűket ne 
dobáljuk a szekrénybe, hanem szorgosan vigyünk 
minden egyest az illető rekeszbe.

Ha a szedésnél vagy osztásnál betűt elejtünk, 
rögtön emeljük azt fel, mert később összetaposva, 
használhatlanná válik.

Betűfaj és betűrendszer. A betűkről szólva, á ttér
hetünk egy nagyon fontos dologra: a betűk ponton
kinti és térzők (Durchschuss) szerinti meghatáro
zására.
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Mi a pont?
Valamely tárgy felületének vagy terjedelmének 

meghatározására az általánosan elfogadott m éterrend
szer szolgál, melynek egysége a milliméter. A betű
öntők is, egy bizonyos mértékegység m egterem té
sére törekedvén, a könyvnyomdászatban előforduló 
betűnagyságok egységesítésére is a hosszm értéket 
vették alapul, de különböző, eltérő beosztással s 
ennek tulajdonítható, hogy ma vagy tízféle betűrend
szert ismerünk.

A frankfurti négyszöges rendszert kivéve, azon
ban valamennyi betűrendszer a méterponton alapszik.

Ezt véve alapul, az egyes betűnagyságok pontokra 
vannak kiszámítva minden egyes betűrendszerben; 
ezek ism ertetésére, a különbségek feltüntetésével, 
később még visszatérünk.

#
A betűrendszer. Maga a betűrendszer nagyon el

térő s az egyes rendszerek ism ertetését az alábbiak
ban találjuk.

A párisi Didot-rendszer: 1 ciceró =  12 méterpont. 
Betűmagassága =  62-70 méterpont. A rendszer alapja 
1 franczia láb =  324'84 milliméter =  864-07 m éter
pont.

Új (Caslon-féle) angol rendszer: 1 ciceró =  11-25 
méterpont. Betűmagassága =  62 méterpont. Alapja 
1 angol láb =  304-79 m illim éter =  810-74 méterpont.

Londoni (régi angol) rendszer: 75 ciceró =  1 angol 
láb. Betűmagassága 60 méterpont.

Fournier-rendszer: 1 ciceró =  11-10 méterpont. 
Betűmagassága 63 méterpont. Alapja 72 ciceró =  300 
milliméter =  798 méterpont.

Lipcsei rendszer: 1 ciceró =  11-50 méterpont. Betű
magassága 66 méterpont. Alapja 311-28 milliméter =  
818 méterpont.

Haase-rendszer: 1 ciceró =  11-65 méterpont. Betű
magassága 63-50 méterpont. Alapja 1 bécsi láb =  316 
m illiméter =  840-56 méterpont.

Berthold-rendszer: 1 ciceró =  12 méterpont. Betű- 
magassága 62-70 méterpont. Alapja 1 m éter =  2660 
méterpont.

Amerikai rendszer: 1 ciceró =  11-250 méterpont. 
Betűmagassága 62 méterpont. Alapja 1 angol láb =  
304-79 milliméter =  810-74 méterpont.
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Ezeken kívül a németalföldi rendszer megegyezik 
a lipcsei rendszerrel, csak betűmagasságban eltérő, 
azaz 68 méterpont m agas; a frankfurti négyszöges 
rendszer alapja 285—300 milliméter között ingadozó) 
egy négyszög: 4 ciceró =  44-60 méterpont.

A szedősorzó zárása. A szedősorzó pontos zárása 
szintén egyik főkellék. A legtöbb szedő becsap egy 
sor kvadrátot a szedősorzóba és ezzel készen is van. 
Szed. Ha aztán a szedés tördelés alá kerül (a mit 
később fogunk tárgyalni), a tördelőt kileli a hideg 
a méregtől, mert a hány szedő, annyiféle szedést, 
a hány sor, annyiféle kizárást talál. S ez az eset, 
sajnos, nagyon gyakori, mondhatnám mindennapos. 
Nagyon kevés azoknak a száma, a kik lelkiism ere
tesen végzik ezt a dolgot. Hogy minden megszólást, 
megrovást elkerüljünk s munkánkat jól végezzük, 
kövessük a következő eljárást. Csak meg kell szokni, 
nagyon egyszerű a dolog. Például 21 ciceróra kell 
szedni. A sorzóba mindenekelőtt egy sor sértetlen, 
hiba nélküli kvadrátot szedünk, erre  még egy második 
sort, melyet fektetünk, hogy alul-felül az egyenletes
séget elérjük, mivel tudjuk azt, hogy a sorzók sem 
mindig jó kidolgozásúak, vagy alul, vagy felül gyen
gébbek ; ha egészen biztosak akarunk lenni mun
kánkban, még néhány térzőt veszünk, s azokat is 
beillesztjük olyaténképpen, hogy azok ne mozogja
nak a sorzóban, hanem könnyen letolhatok legyenek 
úgy alul mint felül egyformán és csak ezután erő
sítjük meg a csavart gondosan, hogy utána ne enged
jen. Ha meggyőződtünk a zárás pontosságáról, nyu
godtan elkezdhetünk szedni.

Ha eltérést észlelünk az első kiemeléskor, ne 
sajnáljuk a fáradságot és igazítsuk meg azonnal, ha 
másképp nem lehet, szedjük egészen tele a sorzót 
kvadráttal; térzővel nem ajánlatos, m ert azokban 
nagy eltérés lehet.

Az elválasztások. Ezzel áttérünk az elválasztá
sokra, melyeket mindenkor kellő gonddal foganato
sítsunk. Két betűt a sor végén csak a végső szükség 
esetén hagyjunk, a sor elejére pedig semmi szin alatt 
át nem szabad vinnünk. E kétbetűs hibás elválasz
tásról különben alább szólunk. Úgyszintén a név- 
•előket se hagyjuk meg a sor végén, ha azok egy új
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mondat kezdői, ú. m .: A, Az, E, Ez, vagy összekötő 
szó k a t: S, És, avagy: Ha, El, Él, Én, De, Te, Jó, Ő, 
Ü j; ezeket mindenkor a következő sor elejére vigyük 
át. Keskenyebb szedésnél, a hol el nem kerülhető, 
még megengedhető, de itt is lehetőleg mellőzzük. 
Négy elválasztójelnél (diviz) többnek egymásután 
nem szabad következnie.

A czímekről. Minden munkának, könyvnek van 
czíme, esetleg czímei, melyek a könyv hivatásával 
ism ertetik meg az olvasót. A czímek többfélék s ezek 
nemeit következőkép határozhatjuk meg, elnevezé
sük szerint :

1. borítékczím ;
2. főczím ;
3. szennyczím (czím őr);
4. ajánlóczím (dedicatio);
5. szakasz- vagy fejezetczím ;
6. gyűjtő- vagy általános czím.
Ezek rendesen külön lapon nyomott, önálló czímek, 

melyek ugyan vonatkozással vannak az utánuk követ
kező szövegrészre, de mint nem szorosan össze
függők, általános vonatkozásuak, külön-külön önálló
sággal bírnak.

Maga a czímszedés a m esterszedés keretébe tar
tozik s így csak arra szorítkozunk, hogy a czímek 
jelentőségét s alkalmazását megismertessük. Vegyük 
úgy sorba, a mint azokat könyvben megtalálhatjuk.

Első a boríték, melybe a könyvet fűzik. Tartalma 
ugyanaz mint a főczímé, legfeljebb a könyv árát 
jelző sorral és esetleg valamely megjegyzéssel bő
vítve. Belső oldalai és hátlapja vagy üresek vagy a 
kiadó hirdetéseivel tarkítottak.

A főczím  a könyv tartalm át jelzi. Itt találjuk az 
iró nevét, a kiadóét és a nyomtató czégjelzését (Im- 
pressium) is. Mutatja a kötetek számát és részeit, 
a megjelenés helyét, évét stb.

A szennyczím a főczímet védi a könyv kötésénél 
vagy a boríték ragasztásánál, tehát mindenkor a fő
czím elé teendő, páratlan oldalra.

Az ajánlóczím a főczím után következik s magában 
foglalja az ajánlás szövegét a szerző aláírásával.

A szakasz- vagy fejezetczímek az egyes részeket, 
fejezeteket választják el egym ástól; alakjuk olyan 
mint a szennyczímeké.
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A gyüjtőczímek több kötetből álló könyveknél 
használatosak, a főczím előtt, s ilyen esetben a 
szennyczím et is pótolják.

A jegyzetekről. A legtöbb könyvben, tekintet nél
kül a tartalomra, gyakoriak a jegyzetek.

A jegyzeteket, általános szabály szerint, a szöveg
betűnél egy fokkal kisebbre szokás venni. Azaz gar- 
mond vagy borgis szöveghez petitet, petithez non- 
pareillet; a ciceróhoz voltaképpen garmondot kellene 
venni, de itt is rendesen vagy petitet vagy borgist 
használunk, m ert a garmond inkább szövegbetű s 
tényleg tetszetősebb a ciceróhoz is a petit jegyzet. 
Ha a szöveg sorai ritkítva vannak, a jegyzeteket is 
ritkítjuk, ha a szöveg tömör, a jegyzeteket is tömören 
szedjük.

De vannak oly könyvek is, a melyekben a szöveg 
például tömör borgis, a jegyzetek ritkított garmond- 
dal szedetnek. Ily munkákban a jegyzetekre van a 
fősúly fektetve, mig a szövegrész csak a jegyzet 
magyarázata, kísérője a lényegnek. Leginkább törvény- 
magyarázatokban, kúriai döntvényeknél és klassziku
sokat ism ertető dolgozatokban fordulnak elő. De ez 
ritkaság.

Ha a jegyzetekben újabb jegyzetek vannak, azokat 
a föntjelzett alapon még kisebb betűből kellene szedni. 
De ez már nem szokás. Mert ha a jegyzet újabb jegy
zetet igényel, az utóbbi bir oly fontossággal, mint 
maga a jegyzet és így egyazon betűből szedendő; 
még pedig ha a szöveg jegyzetei számozással vannak 
ellátva, közvetlen utánuk folytatólagos számmal vagy 
jellel, azaz az oldalon lévő jegyzetek után, minden 
elválasztás nélkül.

A jegyzetek jelzése. Itt meg kell említeni, hogy a 
jegyzetek jelzése miképen történik. Vannak szerzők, 

a kik a régies eljárást szeretik és jeleket 
*) alkalmaznak, még akkor is, ha több jegyzet 

**) következik egymás után. Ilyen esetben ter- 
***) mészetesen az első négy jegyzet csillaggal, 

****) a továbbiakat, ism ét négyet, kereszttel vagy 
f )  más jelzésekkel különböztetünk meg, oly mó- 

•f-j*) dón, hogy azok egymás alatt álljanak a szö- 
Í~H*) vég mellett, tehát nem elől a behúzásnál, ha- 

i f f f )  nem a szöveg felé eső részen, épp úgy, mintha 
*-j-) egymásután következő számsorokat vagy római
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számokat szedünk. Megjegyzendő, hogy ezt az eljárást 
csak a szerző óhajára eszközöljük, különben soha.

Sokkal egyszerűbb és tetszetősebb is, ha folyta
tólagosan törtszámokat alkalmazunk, minden oldalon 
újból egygyel kezdve. A jegyzetek a szövegtől vagy 
vonallal, vagy egy üres sorral választatnak e l ; ha 
vonalt teszünk, akkor a jel mellé rendesen zárjelet 
(Parenthes) is használunk, ha zárjelet nem alkalma
zunk, úgy választóvonalat sem teszünk. Hogy miért 
kell így alkalmazkodnunk, arra nézve legfölebb a 
szokásra hivatkozhatunk. Mert hogy ez határozott 
szabály lenne, az vita tárgyát képezhetné. Azt mond
hatjuk, hogy régtől fogva így szokásos. Legszebb az 
üres sor alkalmazása.

A táblázatos szedés. Mindennél, még a m ester
szedésnél is kényesebb, több gondot, figyelmet kívánó 
m unka: a táblázatok szedése. Ezzel annál inkább 
kell tüzetesen foglalkoznunk, m ert a tapasztalat azt 
mutatja, hogy egyetlen rosszul kizárt sor, egy pontnyi 
elszámítás a fejben avagy a táblatest (láb) rovataiban, 
oly nehézségeket okoz a kivitelben, az összeállítás
ban, hogy munkánkat órákra visszaveti, mig a hibára 
rábukkanunk s néha egész újból kezdhetjük a ki
számítás fáradságos munkáját. Alaptörvénye tehát 
úgy a táblázatos, mint az ezzel rokon oszlopos 
szedésnek: a pontos kiszámítás és a kivitelben a 
még gondosabb, hajszálig pontos kizárás. M ert akár 
a fejben, akár a lábban legyen a legcsekélyebb elté
rés, egy-két rosszul, erősebben vagy gyengébben 
kizárt sor, a fej függőleges vonalai eltérnek a tábla
test vonalaitól, a mit helyrehozni lehetetlen, hacsak 
papirpótlással nem, a mit jó szedő meg nem tesz, 
csak olyan, a ki a szedés minőségével nem törődik 
és úgyahogy összeférczeli, összecsapja a kezébe adott 
táblát, hogy társától el ne maradjon a munkában. 
De bizony kevesen is mondhatják, hogy: jó táblá
zatszedők.

Maga a táblázat-szedés oly sokféle változatban 
fordul elő, oly széles munkakört ölel fel, hogy arra 
határozott szabályt előírni lehetetlen. Mert a hány 
táblázat, annyiféle azok beosztása s mindenkor az 
adott anyaghoz kell alkalmazkodni.

A korrigálás. Nagyon kényes, sok gondot igénylő 
munka a korrigálás. A ki nem érti, miként kell az
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árat kezelni, az egymaga több kárt tesz a betűkben, 
m intha 10.000-es példányszámokat nyomnak. Az ár 
voltaképpen nem arra való, hogy a betűkbe bök- 
dössük, hanem hogy azt segédeszközül használjuk 
a betűknek a sorokból való kiemelésénél. Ha vala
mely javítást eszközlendő, korrigáláshoz kezdünk, 
állítsuk a szedést a hajó jobboldalára, áztassuk meg, 
bontsuk fel. Már most, ha valamely szóban egy vagy 
több hiba van, rendesen azt látjuk, hogy irgalmat
lanul beleszúrnak egy betűbe és úgy veszik azt k i ; 
ha le nem pattan az ár róla, még szerencse, akkor 
csak egy betű megy tönkre; de legtöbbször három- 
négyszer oda kell bökni, mig a betű enged ; vagy 
lesiklik az ár a betűről és sorokat végigront, nem 
egyszer pedig az ügyetlenül korrigáló ujjába szalad 
az árhegy. Pedig oly egyszerűen, oly könnyedén 
kezelhető az ár, hogy minden veszedelem, minden 
betűrongálás ki van zárva. Ugyanis a szóközökben, 
a zárkánál megemeljük az árral az egész szót és 
ujjainkkal kiveszszük belőle a javítandókat, így el
kerülvén a betűk össze-vissza szurkálását. Helyes
bítés után ugyancsak ujjainkkal lenyomjuk a betűket, 
a zárkákat az árral mélyítjük, nehogy fönnmaradván, 
spiszeljenek. Természetesen a javítást nagyon gon
dosan megnézzük, m ert megeshetik, hogy más betűt 
(fist) veszünk ki a szekrényből, mi által újabb hibát 
csinálnánk javítás helyett. Balkezünkkel folyton ellen
őrizzük a sor helyes kizárását. És éppen azért aján
latos a korrigálásnál a hajó jobb oldára állított szedés
sel dolgozni, m ert balkezünk, a mellett hogy a ki
zárást ellenőrzi, a szedést a hajóhoz nyomja s igy 
nem vagyunk annak kitéve, hogy a sorok az ár 
megcsúszása folytán szétszaladva, összehabarodja
nak. Ha gépben végzünk javítást, term észetesen nem 
lehet szó a szedés hajóra állításáról. E műveletnél 
csak annyiban változik a módszer, hogy a korrigá
lásnál félig megemeljük az egész sort és úgy vesz- 
szük ki a javítandókat s helyesbítés után ujjaink 
érzékével eszközöljük a hiányzó kizárás pótlását.

Törött betűket vagy zárkákat soha ne hagyjunk 
a szedésben, m ert ilyenek a szedés alá kerülve, 
nehezen távolíthatók el. A törött zárka nem feszíti 
kellőképpen a sort és nyomás közben a henger egész 
szavakat vagy sorokat húzhat ki, melyek, a hengerre
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tapadva, nagy rombolást okozhatnak az egész formá
ban. Ez mind kicsiségnek látszik, de súlyos követ
kezményei lehetnek, ha nem a kellő figyelemben 
részeltetünk minden aprólékosságot. Gondos, körül
tekintő munkával sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg 
magunkat és kártól m enthetjük meg a nyomdát.

*

Mit nevezünk mesterszedésnek ? A nyomdászat, 
a mely iparág is mindinkább közeledik az iparművé
szet felé, mintegy kiágazó, de egyszersmind kima
gasló ágát képezi a nyomdászatnak, tehát az egész 
testnek egyik éltető eleme ; a mint hogy a test a szív 
működése, verése nélkül élettelen, úgy a nyomdá
szat is, a mely mondhatnók teljes egészében egy 
testet képez, a m esterszedés nélkül, mint iparm űvé
szet el nem képzelhető.

A m esterszedés öleli magába mindama művészies 
külsőségeket, a melyek az ízlésnek, a csínnak lát
ható kifejezői, de kifejezői nemcsak a folyton haladó 
fejlődésnek, de egyszersmind előfutárja a gondolat- 
világnak, az eszmei m enetnek, a melyeknek meg
nyilatkozása sok esetben kétségtelen bizonyítékai 
az iparművészeti hajlamnak, az iparművészettel való 
foglalatoskodásnak.

Mentül szűkebbre vonjuk össze ama határoló 
vonalakat, a melyek a m esterszedésbe vágó munkák 
térfogatát megszabják, annál élesebben domborodik 
ki előttünk ama kérdés, hogy munkáink csak abban 
az esetben érvényesülnek, ha vájjon helyes felfogás, 
helyes megoldás után készítettük-e az előállítandókat. 
Mert mit használ némely nyomda berendezése, ha 
nem elég körültekintéssel lett a mesterszedőnek 
szükséges anyag megválasztva, a m elyre kénytelen
kelletlen ráutalva van.

Tehát a mesterszedő feltétlen és első feladata, 
hogy az anyagot, a teljes berendezést ism erje és 
egyúttal tanulmányozza, m ert a mai modern korban, 
a melyben a mesterszedő alig van híján a díszítő 
anyagnak, a modern betűfajoknak, a melyek a m es
terszedés éltető erejét képezik, állítható elénk az a 
követelés, hogy ne csak csinosát, jót produkáljunk, 
hanem hogy bizonyos tekintetben az iparművészet 
követelményeinek is megfeleljünk, ez pedig csak
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úgy lehet, hogy mindent a czélnak megfelelően 
készítünk, a mit soha sem érhetünk el rendszer
telenséggel, czifrálkodással, hanem csakis a lehető 
legegyszerűbb, ízléses és a szemnek jól eső nyu
godtsággal, a betűfajok megválasztásával, és végül 
az érzék helyes szabályozásával.

A mesterszedő egyik legfőbb hivatása, törekvése 
az legyen, hogy az anyagot, a melyet rendelkezésére 
bocsátanak, feldolgozza, a ki ennek tudatában m un
kálkodik, az csak jót produkálhat; tehát ne töltsük 
el időnket azzal az igen háládatlan, időtrabló eről
ködéssel, mintha mi hivatva volnánk egynémely 
segédanyag felhasználásával újabb és újabb orna
mentika m egterem tésére; ez nem a mi hivatásunk, 
ez maradjon azoké, a kik erre hivatvák, így az erre 
eső idő is a mesterszedés teljes megértésére for
dítható lesz, a mi azután a fejlődést csak fokozza.

Az ez idő szerint létező segédanyagok — külön
féle lemezek — tulajdonképpen csak arra valók, 
hogy a folyton újabb és újabb produktumok után 
vágyó szemlélet kielégítést nyerjen ; ez azonban igen 
valószínű, hogy csak átm enetet képez egy előre meg 
nem határozható időszakra, m ert hogy végre is min
den nemzet törekvése arra irányul, hogy mindenben 
és m indennek nemzeties jelleget kölcsönözzön, az 
érthető, érthető abban a nagy m érhetlen versengés
ben, a melylyel nap-nap után találkozunk, és éppen 
ebből kifolyólag következik be ama szűkebb nem 
zeties előretörtetés, a mi után minden nemzet — 
kultur-nem zet — vágyik.

Nemzetünk egyik legsarkalatosabb jellege a nem
zeties minden téren, úgy a nyomdászatban is; mihelyt 
tehát e téren a fejlődés fokozása hívja segítségül a 
nemzeties jelleget, bizonyosra vehetjük, hogy gazdag 
tárháza nyílik meg a mesterszedés nemzeties irányba 
való fejlesztésének. Ebből pedig az következik, hogy 
a még nyersen heverő, de különben eléggé gazdag 
magyaros ornamentikát a nyomdászat, a m ester
szedés részére m egteremtsék azok, a kiknek fel
adatuk lesz ezt létrehozni.

Mindez azonban még idő kérdése, de viszont 
nem idő kérdése az, hogy a mesterszedő mentül 
gyorsabban jót produkáljon. Ezt már a múltban is, 
a jelenben is, de a jövőben még fokozottabb m ér
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tékben követelhetik tőlünk munkaadóink, hivatko
zással arra a kedvező körülm ényre, a melyben a 
mesterszedők a helyes, a gyakorlatnak megfelelő 
berendezkedés révén előnyben részesíttetnek.

Ezek után jogosan feltehetjük a kérdést, hogy 
mi következik ebből, mely kötelességek háramlanak 
ilyen előnyök után a m esterszedőre? Körülbelül a 
következőkben lehet rá a feleletet megadni: „Miután 
a szükséges betűfajok, úgyszintén mindama orna- 
mentumok, a melyek a m esterszedések csinos és 
gyors előállításához szükségeltetnek, beszereztettek, 
rendelkezésére állanak, ezeknek teljesen szakavatott 
feldolgozása a m esterszedőre bizatik és tőle meg- 
követeltetik.

Hogy eme jogosan követeiteknek észszerűen meg
felelhessünk, szükségünk van nemcsak az összes betű
fajok, ornamentumok és díszítő-anyagok teljes ism e
retére, hanem azok ism eretére jellegük szerint. Csakis 
így kiképezve vállalkozhatunk arra, hogy a m ester
szedőtől követeiteknek akadály nélkül, gyorsan és jól 
eleget tehessünk.

A modern m esterszedés azonban nemcsak azt 
követeli a mesterszedőtől, hogy a fent em lítettekben 
legyen kiképezve, vértezve, hanem ezek m ellett még 
szüksége van úgy a papirism eretre, mint a festékek, 
a színek ism eretére is. Fontos szerepet játszik minden 
m esterszedés előállításánál a papír minősége, a mely 
sok esetben nemcsak mintegy rászorítja a szedőt az 
egyszerű, de Ízléses szedés előállítására, hanem az 
ez által mutatkozó siker készteti az ez irányban való 
további kutatásokra, kísérletezésekre, m ert ha szo
rosan veszszük, minden egyes mesterszedés bizo
nyos tekintetben csak újabb kísérlet, a mely többé- 
kevésbbé sikerül vagy a szedés tetszetős beosztása 
és elrendezése által, vagy a színek — ha színek is 
nyomatnak — összhangzatossága által.

Ha tehát röviden akarjuk körülírni azt, a mi 
első kérdésünket illeti, hogy mi a m esterszedés? 
lelki gyönyörűségünkre elmondhatjuk, hogy „a mes
terszedés művészi játék, mely minden szépet felölel 
magában“, tetszeleg, beszél, a m int a szükség kívánja.

A papirminőségek m ellett számot kell vetnünk az 
adott alak margójával is, ez éppen olyan fontos, m int 
maga a helyes szedés, m ert csinosabb nyomtatvány
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megfelelő margó nélkül elveszti értékét, hiányossá 
válik, ízléstelenséget árul el, tehát erre különös 
gondot kell fordítanunk.

Úgyszintén szükségünk van a színek és színes 
festékek ism eretére i s ; mindezeket összegezve, nem 
kis feladat vár a mesterszedőre, hogy mindig a czél- 
nak megfelelőt, de azért typografiailag is helyeset, 
a szemnek pedig tetszetősét állítson elő.

A fentemlítettek elmondására szükség van azért, 
mert egyrészt ferde, könnyelmű felfogások, más
részt pedig minden előképzettség nélküli vágyódások 
a mesterszedői állások elnyerésére, szülik és sza
porítják a ma már nagy számban lévő kontárokat, a 
kik bizony legtöbb esetben, ha erre az előálló körül
mények kényszerítik, a sort tisztességesen arányo
sítani (egalizálni) sem képesek.

Mindezen eléggé nyomós okok késztettek bennün
ket jelen szakkönyv megírására, hogy saját tapaszta
lataink nyomán a leghelyesebbet közkincscsé tegyük, 
hogy ama, mindez ideig igen szűk keretben mozgó s 
hézagosán tárgyalt szakirodalmi kiadványokat egy 
sokkal tágabban körülírt, de közvetlenül a gyakorlat
ból m erített munkával gazdagítsuk.

*

Lehet-e valaki általános előképzettség nélkül mes
terszedő? Nem! A felelet erre csak az lehet. Mely 
előképzettség szükséges ahhoz, hogy valaki m ester
szedő lehessen ?! Mindenekelőtt kell, hogy a létező 
betűfajok ismeretével bírjon, kell hogy a betűfajok 
jellegük szerinti összeegyeztetését érzékileg maga 
előtt tisztán lássa, kell hogy ne csak körültekintés
sel, de találékonysággal is bírjon mindazon akadályok 
elhárítására, melyek a szöveg elrendezését sok eset
ben szükségessé teszik, kell hogy az ornamentumok 
helyes felhasználását a legelőnyösebben ki tudja 
használni, kell hogy ugyancsak az ornamentumokat 
styljük szerint ismerje és eszerint a kompozicziókat 
készítse, kell hogy csiszolt Ízléssel bírjon, kell hogy 
a rajzban némi gyakorlata legyen, hogy a vázlatok 
készítésénél a gondolatot gyorsan papirra vethesse, 
a mi tulajdonképpen a készítendő munkának az 
alapja, kell hogy határozott akaraterővel birjon, mert 
gyorsan és jól csak eme tulajdon megszerzése után
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dolgozhat, kell hogy magát folyton a haladás szín
vonalán tartsa tovább képezze, kell hogy a szöveg tel
jes értékét mérlegelni tudja, kell hogy a színes festé
keket, úgyszintén ezek tulajdonságait eredeti és hígí
tott állapotban is ismerje és a nyomtatást — a mely 
munka ugyan közvetlenül nem tartozik hatáskörébe, 
a színek megadásával az időt rabló próbanyomások 
elkerülése czéljából — elősegítse, és végül kell hogy 
teljesen önállóan tudjon dolgozni.

Tehát sok minden kell ahhoz, hogy valaki a szó 
szoros értelmében mesterszedő lehessen, mindez 
pedig csak úgy érhető el, ha mindig szem előtt 
tartjuk továbbképzésünket, nem állapodunk meg 
abban a hiú tudatban, hogy már eleget tanultunk, 
tanulmányoztunk, hajtsuk le fejünket habárainkra. 
A mesterszedőnek hangyaszorgalommal kell össze
hordani mindazon anyagot egyik napról a másikra, 
melyet hivatásos tudása révén felfog, hogy a beállott 
következő alkalmakkor magából kiönthesse.

Az önképzést soha, egy pillanatra szem elől té
vesztenünk nem szabad, szóval szakadatlan figyelem
mel kell kísérnünk az újabb és újabb művészies te r
mékeket, hogy fogyó erőnket ebből pótoljuk.

Önönmagunkkal megelégedettek sohase legyünk, 
mert az léhává, elbizakodottá és mindenben tudá- 
kossá tesz bennünket, minden igaz alap nélkül.

A nyomtatás közelebbi és tájékozódott ism erete 
azért szükséges, hogy a többszínű mesterszedések 
színekre való felbontásával az összhangzatosság 
kárára hibát el ne kövessen, m ert a legtöbb színes 
nyomtatvány hibája nem a szedés színekre való 
felbontásában, hanem a színek helytelen megválasz
tásában rejlik, és ilyen esetek igazolják leginkább 
azt, hogy továbbképzésünk elhanyagolása kárunkra 
van. Gyakran látunk többszínű nyomtatványt, a 
melyen az ellentétek a színek ízléstelen összeállí
tásában rejlenek. Lágyság, kellem és összhang nélkül 
jót, szépet produkálni nem lehet, hogy ezt elérjük, 
ehhez csak sok fáradság, sok tanulmányozás révén 
juthatunk. Mindezek nélkül betegesek, erőtlenek 
vagyunk stb. stb.
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